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 ابن المختار: الوزارة لم تتوان في فتح تحقيق في أي اختالل تدبيري واتخاذ اإلجراءات الالزمة 

يد اباان ااتااا ي وزياار الرتبيااة الوتنيااة والتكااوين امل ااوي اإ  نتااا  وتو اايا  املاا  ر  قااال   اا  
الاساا تعلالية مللللااأ ا  لااا ملاخلااا   الا ااة بعلليااا  اق ناااء الوسااا م التعل يااة  اااء  م وافقااة 
لياا  املامةاا ية العامااة ملااوزا   الاام أ لااد  مقا بااة ماا  م  لتاعيل ااا ب اار   ر اا   يد متامااا ماا  مااا تو االا اإ

 ةلتمتا...وحتصني ه ه الوسا م

مؤسسة تعليمية، وإحالة 114أكاديميات و 5ضمنت نتائج أولية ل ابن المختار: توصيات المذكرة االستعجالية ت

 مجموعة من الملفات على القضاء

114-5-http://www.bilakoyoud.com/index.php/education/1540 

  الفاتح محمد مدارس لنزاع القضائي الملف في النظر تأجيل

 موضااوع ا قضااا ية ملاااا  أ  باا  يف النظاار الثنااني اليااو  البيضاااء  دلا  الإدا يااة احملمكااة  لاااأ  

غاااال  قااارا  توقيااا   وزا   دفاااا  الااامتأ بعااادما اجلاااا  ي ينااااير 30 اإىل الاااااح مؤسخلاااا  مااادا   اإ

 .املل  واث ق لا لالإتال  هم  الوتنية الرتبية وزا   وممثم مللللكة القضايئ والو يم ادلاخلية
https://www.febrayer.com/413276.html: التمتة

https://www.halanpress.com/2017/01/22/%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%AA%D8%AD%D9%82
https://www.bilakoyoud.com/index.php/education/1540-5-114
https://www.bilakoyoud.com/index.php/education/1540-5-114


 للمرسومين تطبيق هي المتدربين األساتذة توظيف مباراة: نقابي قيادي

تعليقا لا نتا  مبا ا  التوظي  الهنا ية الم اج ازها ا  سات   املتد بو ي والم مت مبوجهبا 
ننا تاا أ ان  أ س تاذاي قال "ال تب الوتو مللامعة احلر  ملتعلمي"ي يوس  لال وشي 150" رسيب"  "اإ

 ...مثم ما تاا أ   التنخل يقية الوتنية

http://badil.info/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-: التمتة

-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A9-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%8A

-%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81

%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D8%B0%D8%A9/ 

  بمراكش المدرسية الحياة في إلدماجهم الجدد األساتذة تكوين

اح ضن املركز اجل و  ملتكوين املخل متر التاب  لل اكدميية اجل وية ملرتبية والتكوين مراكش 

أ سايي مؤخراي دو    كوينية هجوية تناولا موضو  املصاحبة والتكوين لرب املام سةي كآلية لمخل يم 

حللول الرتبوية ملعاجلة  عو   اندماج ا  سات   اجلدد يف احليا  املد س يةي ومخلالدهتم لا اإجياد ا

 .العللية التعل ية التعللية

 s://www.febrayer.com/412939.htmhttp:التمتة

 العلم أجل من الثلوج حصار يقاومون تالميذ: بالفيديو

مخة   لايل ا مغ الصعوبة الم تارض ا المخلاقطا  الثلجية لا التالمي  يف املناتق املت

ل أ   اإرصا  هؤلء لا تلب العمل ي وب لك الصع ابي مثم ما يظ ره ه ا الربو تاج من اجلبالي اإ

 .نوايح أ زيالل

http://ar.le360.ma/societe/100823: فيديو


